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NOTA IMPORTANTE  
O presente documento foi elaborado com o intuito de descrever o funcionamento do Plano de Ensino à Dist@ncia da EPT 
PROFENSINO. O conteúdo deste documento deve ser utilizado como é ética e deontologicamente exigível, não podendo 
ser usado nem fotocopiado para outros efeitos que não o benefício do aluno.  
Chamamos a especial atenção para o facto de que a EPT PROFENSINO tomou todas as providências para a devida 
proteção dos dados e imagens de todos os intervenientes neste novo processo.  
Alertamos a comunidade educativa que a gravação, manipulação, arquivo e difusão das aulas ou qualquer outra 
atividade remota constitui uma manifesta violação do regulamento geral de proteção de dados, do direito à imagem e à 
privacidade.  
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COORDENAÇÃO DO PLANO DE ENSINO À DIST@NCIA 
 

Coordenação Geral 
  Alice Barbosa, Daniela Barbosa 

 

Coordenação Cursos de Educação e Formação de Jovens 
 Hélder Silva e Glória Barbosa 

   

Coordenação Cursos Profissionais 
Hélder Silva e Barbara Aibéo  

 
Coordenação do Serviço de Educação e Apoio Especializado 

Glória Barbosa e Alexandra Moura 

 

Equipa de apoio tecnológico 

Alice Barbosa, Rui Gomes, Filipe Oliveira 

 

 
Equipa de monitorização do plano de E@D  

Alice Barbosa, Daniela Barbosa, Barbara Aibéo 

 
Revisto em: 
9 de abril de 2020 
 
Nota: Este plano será revisto e atualizado sempre que necessário, nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das 

autoridades competentes. 
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INTRODUÇÃO 

 
A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 

exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente. É disso exemplo o Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de 

março, que determina a suspensão das atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos 

de ensino públicos, particulares e cooperativos. 

A qualidade do projeto do EPT PROFENSINO tem num dos seus pilares o uso sistemático e generalizado das 

tecnologias da informação e comunicação. A atual situação vem demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a aposta que 

sempre fizemos nesta área assume-se, nos tempos modernos, como necessária e irreversível. 

Num processo generalizado de mudança para o ensino à distância, o envolvimento e auscultação de toda a 

comunidade educativa, sinalizando os nossos pontos fortes e áreas de melhoria que decorreram no final do 2.º período, 

levou-nos a uma reflexão tendo em vista uma melhor adequação e implementação das ações a desenvolver no 3.º período. 

Alinhado com as orientações pedagógicas do Ministério da Educação, o feedback recebido da comunidade 

educativa, o presente Plano de Ensino à Dist@ncia prevê um reajuste das práticas pedagógicas e opções metodológicas. 

Assim, no Plano de Ensino à Dist@ncia a implementar no 3.º período, tivemos em consideração os seguintes 

aspetos: 

 Adaptação, com flexibilidade, da carga horária semanal de cada disciplina/módulo/UFCD/UC; 

 Definição do tempo de intervalo entre cada tarefa proposta; 

 Minimizar, tanto quanto possível, a exposição dos/as alunos/as a um tempo exagerado de trabalho diário com o 

computador; 

 Flexibilidade temporal na execução das tarefas; 

 Diferentes ritmos de aprendizagem de todos/as os/as nossos/as alunos/as; 

 Uso generalizado de videochamadas para todos os níveis e ciclos de ensino, de uma forma mais sistemática, articulada 

e regulada; 

 Adoção de novos horários que respeitem as alterações introduzidas pelo Ministério da Educação, mas que, ao mesmo 

tempo, sejam equilibrados na sua aplicação, de forma a garantir um trabalho que permita de forma harmoniosa, o 

ensino à distância e o trabalho autónomo a desenvolver por cada aluno/a; 

 Continuidade no cumprimento dos programas, exercendo a nossa autonomia pedagógica, apostando nas 

aprendizagens essenciais de cada uma das disciplina/módulo/UFCD/UC, com a flexibilidade que a situação exige; 

 Os conteúdos/disciplinas/atividades que por algum motivo não possam ser cumpridos e consolidados, poderão ser 

compensados e articulados após o arranque das aulas presenciais; 

 Continuidade do serviço prestado pelo Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) em todos os níveis de ensino; 

 Divulgação de informação de medidas preventivas tendo em vista a adoção de boas práticas, do ponto de vista da 

saúde e bem-estar; 

 O atendimento semanal dos/as diretores/as de turma aos/às encarregados/as de educação (EE). 
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PRINCÍPIOS 

 
Tendo em vista a prossecução das finalidades do Plano de Ensino à Dist@ncia da EPT PROFENSINO, a atuação da 

equipa educativa assenta nos princípios plasmados nos normativos em vigor que enformam o sistema educativo, aplicáveis 

aos demais intervenientes, designadamente: 

Inclusão – o direito de todos/as e de cada um a oportunidades de acesso, de cidadania, de aprendizagem e de 

progresso, atendendo a este novo enquadramento; 

Equidade – a garantia de que todos/as e cada um/a dos/as alunos/as têm acesso aos apoios necessários e 

possíveis, de modo a concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 

Autodeterminação – o respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração não apenas as necessidades 

do/a aluno/a, mas também os seus interesses e preferências, criando possíveis oportunidades para o exercício do direito de 

participação na tomada de decisões; 

Confidencialidade – respeito pela privacidade de informações de carácter pessoal que tenham sido recolhidas no 

decurso das intervenções (e.g., videochamadas) e que não se revelem indispensáveis partilhar para favorecer a integração 

pessoal, social e profissional dos/as alunos/as; 

Transparência – apresentação clara do acompanhamento pedagógico desenvolvido com os/as alunos/as através 

do recurso à videochamada, salvaguardando-se o dever ético da divulgação e/ou uso abusivo da informação recolhida; 

Envolvimento parental – o direito dos/as pais/mães ou EE à participação e à informação relativa a todos os aspetos 

do processo educativo do/a seu/sua educando/a. Os/As pais/mães deverão, ainda, garantir que o/a seu/sua educando/a 

tenha acesso aos recursos educativos necessários e indispensáveis para o seu processo de ensino-aprendizagem; 

Qualidade – fundamentação científica e profissionalismo na utilização de métodos, técnicas e instrumentos; 

Personalização – a planificação pedagógica centrada no/a aluno/a, de modo a que estas medidas sejam decididas 

de acordo com as suas potencialidades, interesses, preferências e necessidades; 

Interferência mínima – a intervenção técnica e educativa deve ser desenvolvida exclusivamente pela equipa 

educativa, cuja ação se revele necessária à efetiva promoção do desenvolvimento pessoal e educativo e no respeito pela 

vida privada e familiar do/a aluno/a. 
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OBJETIVOS DO PLANO DE ENSINO À DIST@NCIA 

 
Com a implementação do Plano de Ensino à Dist@ncia, o EPT PROFENSINO pretende: 

1. Responder de forma adequada e proporcional a um desafio novo, complexo e exigente que todos temos pela 

frente; 

2. Otimizar o processo de ensino à distância, tendo por referência a experiência e a reflexão produzida pela 

comunidade educativa; 

3. Ajustar o plano à distância da EPT PROFENSINO, articulando-o com as orientações do Ministério da Educação, 

tendo em consideração público-alvo e a singularidade do projeto EPT PROFENSINO; 

4. Reforçar o uso de metodologias desenvolvidas no ensino à distância de forma apelativa, exequível e que mobilize 

os/as alunos/as para a ação; 

5. Adotar de forma generalizada o uso das tecnologias, reforçar a literacia digital dos/as nossos/as alunos/as. 

6. Adotar práticas de ensino à distância mais organizadas e abrangentes, que permitam aos/às alunos/as e às famílias a 

criação de rotinas, tão necessárias nesta fase, bem como promover o desenvolvimento do trabalho autónomo; 

7. Investir na prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das 

Aprendizagens Essenciais, bem como contribuir para o cumprimento dos legítimos objetivos dos/as alunos/as e 

suas famílias; 

8. Promover o estabelecimento de uma comunicação regular entre docentes/alunos/as e Alunos/as  /Alunos/as; 

9. Desenvolver atividades promotoras do sentimento de pertença à turma e à Escola; 

10. Promover o bem-estar emocional dos/as alunos/as; 

11. Desenvolver práticas de trabalho regulares e sistemáticas, que permitam recriar os momentos em contexto real de 

sala de aula, tendo em vista a promoção de novas aprendizagens e a sua consolidação; 

12. Sensibilizar para o cumprimento das regras de higiene e de distanciamento social. 
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1. GESTÃO E LIDERANÇA DO PLANO DE ENSINO À DIST@NCIA 
 

Coordenação Geral 
Alice Barbosa, Daniela Barbosa 
 
Coordenação Cursos de Educação e Formação de Jovens 
Hélder Silva e Glória Barbosa 
 
Coordenação Cursos Profissionais 
Hélder Silva e Barbara Aibéo  
 
Coordenação do Serviço de Educação e Apoio Especializado 
Glória Barbosa e Alexandra Moura 
 
Equipa de apoio tecnológico 
Alice Barbosa, Rui Gomes, Filipe Oliveira 
 
Equipa de monitorização do plano de E@D  
Alice Barbosa, Daniela Barbosa, Barbara Aibéo 

 

As lideranças intermédias assumem um papel essencial no E@D, designadamente: 

a) Os/As coordenadores/as de curso, nas questões do acompanhamento e da concretização das orientações 

pedagógicas; 

b) Os/As diretores/as de turma, na organização e gestão do trabalho do conselho de turma/equipas pedagógicas. 

O/a diretor/a de turma desempenha uma função central ao nível da articulação entre professores/as e 

alunos/as. Organiza o trabalho semanalmente, centraliza a função de distribuir as tarefas aos/às alunos/as e garante o 

contacto com os pais/encarregados/as de educação. 

Para apoiarem os/as docentes, os/as coordenadores/as devem demonstrar confiança no seu trabalho em 

curso, bem como transmitir tranquilidade e disponibilidade para esclarecimentos. 
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2. ESTRATÉGIA E CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO 
 

Todas as ações e atividades deverão nortear-se por uma mensagem central, divulgadas por email, através de 

circulares informativas. 

O processo de ensino à distância da Escola EPT Profensino terá na sua base comunicacional o G Suite for 

Education para todos/as os/as alunos/as. 

Os/as professores/as devem tirar partido dos recursos existentes, selecionando-os com base em critérios 

como: fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e disponibilidade.  

Nesse sentido, serão utilizados os seguintes canais/plataformas/meios: 

 Google Classroom 

 Hangouts Meet/ ZOOM 

 Gmail 

 Google Drive 

 Google Calendar 

 Telefone da escola 

Semanalmente o/a coordenador/a de curso deverá organizar reuniões, com recurso à plataforma de G Suite 

for Education, em cada turma, no sentido de organizar a prática formativa e promover os esclarecimentos necessários. 

Os/as docentes recorrerão ao uso de videochamadas, com recurso à plataforma de G Suite for Education, de 

uma forma mais organizada, articulada e regulada nos termos dos novos horários que elaborados para o efeito.  

No caso dos/as alunos/as que não têm computador ou Internet, o/a diretor/a de turma envia as tarefas para o 

email secretaria@eptprofensino.pt, para serem impressas, enviadas por correio ou entregues ao domicílio. 

A partir do diagnóstico das necessidades a equipa de apoio tecnológico irá dinamizar, para apoio dos/as 

professores/as, pequenas sessões de capacitação/esclarecimento ou realizar tutoriais, webcasts, entre outras. 

Adicionalmente, deve ser incentivada a partilha de práticas entre professores/as.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@eptprofensino.pt
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3. MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA 
 
 Em alinhamento com as orientações pedagógicas da escola, os conselhos de turma concebem um plano de 

trabalho semanal para cada grupo/turma, sob a orientação da diretora pedagógica e do/a diretor/a de turma 

em articulação com o diretor/a de curso. 

 Os horários serão adaptados, de forma a permitir momentos síncronos (40% da carga horaria semanal do 

módulo/UFCD/UC) e assíncronos (60% da carga horaria semanal Do módulo/UFCD/UC) à luz das orientações do 

Ministério da Educação e poderão ser consultados no portal eSchooling a partir do dia 10 de abril 2020. 

 O/A professor/a dinamizará a sua aula nos termos da planificação prevista, dando continuidade ao 

cumprimento do programa da disciplina/módulo/UFCD/UC (G Suite for Education). O ensino deverá ser 

organizado prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das TIC. 

 As videochamadas realizam-se na plataforma de aprendizagem ZOOM/Google Hangouts. A duração de cada 

videochamada terá um mínimo de ajustada ao ciclo respetivo e com a flexibilidade necessária. As sessões 

síncronas devem incluir outras ferramentas e formas de comunicação, nomeadamente chat e áudio. 

 Cada aula contemplará momentos de exposição e de trabalho individual, ou seja, os/as alunos/as deverão 

realizar os exercícios, enquanto o/a professor/a monitoriza as tarefas.  

 As atividades devem conter a seguinte informação: o que fazer, como e quando.  

 Os/As alunos/as devem saber claramente que registos efetuar (sugestão: usar o caderno diário como 

portefólio).  

 Se houver lugar a entrega de trabalhos, definir prazos e modalidades de entrega. 

 O/A professor/a deve utilizar procedimentos de autorregulação com indicação de feedback e orientações base 

do processo de avaliação. 

 As atividades de avaliação terão de ser adequadas ao ambiente e-learning. 

 O/A professor/a deverá incrementar na prática pedagógica as visitas de estudo virtuais, o uso dos e-

portefólios, a utilização do Drive na construção de documentos de investigação, os debates online, o uso de 

jornais de parede digitais, entre outros. 

 O/A professor/a deverá também promover o esclarecimento de dúvidas, para o estabelecimento de rotinas e 

conferir segurança aos/às alunos/as. 

 Nas sessões assíncronas, deve haver flexibilidade temporal na execução das tarefas, sendo que o tempo 

destinado aos/às alunos/as para a sua realização deve ter como referência a carga horária semanal da 

disciplina/módulo/UFCD/UC. 

 Deve atender-se aos diferentes níveis de aprendizagem de modo a desenvolver-se a diferenciação pedagógica 

e as medidas de suporte e apoio à aprendizagem e inclusão previstas no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, 

na sua redação atual. 
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3.1. Metodologia de Ensino 

 
Fomentando a autonomia e a construção do próprio conhecimento, as aulas devem ter: 

 

 Atividades para TODOS/AS; 

 Atividades digitais com formatos variados (textos, vídeo-aulas,…), se possível com exercícios de compreensão 

associados; 

 Atividades diversificadas (equilíbrio entre digital e não digital); 

 Estratégias apelativas e mobilizadoras do interesse, que possam continuar a envolver trabalho interdisciplinar e 

de articulação curricular; 

 Atividades que continuem a promover o desenvolvimento dos diferentes domínios da Cidadania; 

 Atividades com duração adequada às caraterísticas de cada turma e de cada faixa etária; 

 Atividades individuais, ou de pares, ou de grupo, ou de turma; 

 Atividades avaliativas predominantemente formativas. 

 

3.2. Formação em Contexto de trabalho 

Ao abrigo das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica, a formação em contexto 

de trabalho dos Cursos Profissionais, em regime presencial foi suspensa.  

Assim, e após a recomendação do Ministério da Educação, para os/as alunos/as que se encontram no ano de 

término do seu ciclo formativo, a escola dinamizará um trabalho pedagógico que contribua para o alcance dos objetivos 

definidos na formação, ainda que parcialmente, pois só se aplicará a tarefas que sejam passíveis de ser trabalhadas à 

distância. Uma das atividades solicitadas aos/às alunos/as poderá ser, por exemplo, a realização de uma prática 

simulada, apresentada síncrona ou assincronamente, sempre que haja condições para que a mesma se processe a 

distância e no domicílio do/a aluno/a.  

Esse trabalho desenvolvido à distância, cujo planeamento e avaliação devem ser definidos em estreita 

articulação entre o/a diretor/a de curso e o/a orientador/a da FCT, deve ainda, sempre que possível, ser articulado com 

as entidades de acolhimento e ter em consideração a PAP do/a aluno/a.  

Para os/as alunos/as que frequentam o 2.º ano do ciclo de formação procedeu-se ao reajuste do plano de 

formação na plataforma SIGO, pelo que a FCT foi transferida para o 3º ano do curso. 
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3.3. Prova de Aptidão Profissional e PAF 

Na impossibilidade de realização presencial da Prova de Aptidão Profissional/Prova de Avaliação Final, será 

equacionada a sua realização online, após a verificação das condições para essa realização no domicílio do/a aluno/a. A 

utilização do telemóvel para gravação de uma prática simulada assíncrona poderá ser uma solução alternativa, sendo a 

mesma enviada ao júri da PAP/PAF.  

O Regulamento da PAP/PAF deverá ser reajustado de forma a acolher estas novas possibilidades, decorrentes 

do contexto de exceção que se vive atualmente. 

 

 
3.4. Apoio à comunidade escolar 

 
3.4.1. Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar 

A nossa escola desenvolverá a sua atividade em estreita articulação com os Stakholders externos, 

nomeadamente, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, e com outros parceiros como as Associações de 

Solidariedade Social, os Bombeiros, os mediadores do Programa Escolhas, os mediadores de ONG, as organizações da 

Economia Social, e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens nas situações em que se verifiquem dificuldades 

logísticas, em termos tecnológicos e/ou de distribuição/recolha de materiais destinados ao processo de ensino 

aprendizagem dos/as alunos/as sem acesso a meios digitais. 

 

3.4.2. Encarregados/as de Educação 
 
Os/as encarregados/as de educação devem:  

 Proporcionar as sessões síncronas ao/à seu educando/a;  

 Manter contacto regular com o/a Diretor/a de turma;  

 Estabelecer os momentos de trabalho autónomo do/a seu/sua educando/a;  

 Verificar se estão a cumprir as tarefas propostas no Plano de Trabalho. 

 

3.4.3. Centro de Apoio à Aprendizagem no apoio à comunidade escolar  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva tem como principais tarefas:  

 Apoio aos/às docentes e técnicos/as da comunidade educativa;  

 Continuidade da implementação / Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas 

ou a definir no RTP/PEI/PIT; 

 Apoio às famílias no contexto da modalidade de E@D;   

 Articulação com diversos serviços da comunidade.  
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

No sentido de averiguar o grau de eficácia do trabalho realizado e a satisfação da comunidade escolar será 

realizada a monitorização e a regulação do plano E@D da EPT PROFENSINO identificando, situações desconformes a 

corrigir. 

Os indicadores a monitorizar são: 

Indicadores de qualidade 

 Grau de satisfação dos/as docentes, dos/as alunos/as e dos pais/EE; 

 Qualidade do feedback dado a alunos/as, visando a monitorização das aprendizagens; 

Indicadores de quantidade 

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos/as professores/as;  

 Número de tarefas enviadas pelos/as professores/as, em função do plano de trabalho elaborado;  

 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores/as e de alunos/as;  

 Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos/às alunos/as sem computador e ligação à internet em 

casa. 

 



 

 
 

DG.015.00   Página 13 | 13 

 
  

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano de Ensino à Dist@ncia aqui vertido é o reflexo de um trabalho rigoroso realizado pela equipa pedagógica da 

escola, que mais uma vez demonstrou, num curtíssimo espaço de tempo, uma capacidade extraordinária de prever e 

antecipar o futuro.  

Estamos profundamente gratos e agradecemos, reconhecidamente, a todos/as que nele participaram. Estamos 

convencidos/as que este também será o sentimento de todas as famílias e jovens da EPT PROFENSINO. 

Trata-se de um documento flexível, podendo o mesmo sofrer ajustamentos, de acordo com a monitorização 

realizada e as orientações emanadas pela tutela. 

 

Plano aprovado em reunião do conselho pedagógico, realizado em 09 de abril de 2020, 

                                                                                                                                           A Diretora Pedagógica 

Daniela Barbosa 

                                                                     

                                                                           

 

 


